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Scrapbooking!
Vi lär
oss dekorera fotoalbum,
födelsedagskort m.m. med olikfärgade
papper,
klistermärken,
knappar,
blommor och dylikt, på tisdagarna
14.4., 21.4. och 28.4. mellan kl 18-20
på lokalin. En del material ingår i
avgiften (8 euro per gång) men du får
naturligtvis ta med eget material och
egna tillbehör, utöver det som finns
att använda. Scrapbooking kommer
antagligen från USA, som så mycket
annat, och är mycket populärt i hela
världen. Scrapbooking är lämpligt för
alla som tycker om, eller vill lära sig,
att pyssla.

Sommarösund
I dag 25.3. såg jag på när vattnet
strömmade in genom den delvis
öppnade dammen till området som
muddrats.
Det är färdigt nu!
Trafikjokern
Eleverna i klasserna 5 och 6 i Södra
Vallgrunds
skola
vann
årets
Trafikjoker.
I tävlingen lär eleverna sig att känna
trafikreglerna och hur man rör sig i
trafiken. Intresset för tävlingen är
stort och denna gång deltog 62
grupper och 1200 elever. Tävlingen
ordnas av Polisen, Folkhälsan och
Sparbanken.

Årsmötet!
Susanna Sund fortsätter som vår
ordförande,
Sara
Lund
är
ny
viceordförande,
sekreterare
Maria
Ström, vicesekreterare Ann Anderson,
kassör Mariella Gull, vicekassör Monika
Nissander, styrelsemedlemmar Eija
Håkans, Christoffer Storgård och
Anton
Westerlund.
Styrelsens
suppleanter är Ove Sund, Maria
Rönnback och Fredrik Gull.

Södra Vallgrunds lag bestod av tio
elever och Yttermarklaget, som de
tävlade mot i finalen, bestod av
tjugofyra elever. Där ser man, det är
inte kvantiteten, det är kvaliteten som
räknas. Grattis till pokalen och
vinstresan till Power Park!

Medlemsavgifterna är 2 € för barn
under 18 år och 4 € för vuxna.
Familjeavgift 10 €. I familjen ingår 2
vuxna och barn under 18 år.

UFH informerar

Möteshyra är 15 € eller inkomsterna
från servering. Uthyrning av lokalen åt
medlemmar är sommartid 100 € och
vintertid 140 €. För icke medlemmar
sommartid 130 € och vintertid 190 €.
Vid bröllop +60 €. Hyra för kylrummet
är 20 €/dygn/gång. För medlemmar
uthyres serveringsrummet vintertid för
60 € och sommartid 40 €, för
ickemedlemmar 80 € respektive 60 €.
Vintertid är från 1.10. till 31.3.

Påsk!
Om vädergudarna tillåter så samlas vi
vid byapåskbrasan på påskafton. Vi
grillar korv vid brasan och säljer kaffe i
lokalin. Programmet kan fortsätta om
man vill på kvällen med karaoke eller
annat
trevligt
program.
Mera
information
dyker
upp
på
anslagstavlorna i byn så småningom.
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Styrelsen
behov.

kan

justera

priserna

vid

ordna
invigning
av
nymuddrade
sundet. Byarådet fortsätter med att
kartlägga obebodda hus och lediga
tomter i byn, byatidningen utkommer
med många nya nummer, fotoklippboksoch
arkiveringsverksamheten
fortsätter.
Våra
postroddsaktiva får vårt stöd även i
årets tävling.

Södra Vallgrund Marthaförening
höll sitt årsmöte 10.2.2009.
Vid årsmötes valdes:
Ordförande: Inga Stolpe
Vice ordförande: Inga Doktar
Styrelse: sekreterare Lisa Nyqvist,
Bernice Smeds, kassör Margareta
Hjerpe, Ulla Vestman
Ersättare i styrelsen: Lene Back, Inger
Nordström, Margareta Söderlund
Vicesekreterare: Anita Ahlskog
Vicekassör: Ann-Maj Westerlund

Sommaröhallen öppnar igen 2.5.2009,
de
två
första
veckorna
endast
veckoslutsöppet (eller på beställning),
vardagsöppet från och med 18.5.
Medlemsavgiften är 2 euro.
Lasse, Anders och Sandra

Revisorer: Anders Back och Annette
Anderson, ersättare Daga Granholm
och Karin Förars
Bufféföreståndare: Marita Gammelgård
med bisittare Bernice Smeds
Servisföreståndare: Bernice Smeds
med bisittare Marita Gammelgård
Vävstolsövervakare:
Margareta
Söderlund och Ulla Vestman
Lotterikommitté: Sigbritt Lund, Anita
Ahlskog, Lene Back, Annette Anderson
och Ann-Maj Westerlund

Vi hade Lasse Eriksson och Anders Teir
på besök på lokalin 14.3. Vi fick höra
roligheter på Kokkoladialekt, en sång
från ”Laffjöl” och mestadels förståss
”åp närpes”.
Anders hade med gitarren och Lasse
sjöng många gamla godingar såsom
Kåtongfields, Niesby City, Josip, Elis
(vars postfack brevsorterarna inte
hittade)
och
Ondeli
fyötär.
De
använder sig av redan befintliga och
kända sånger som de skrivit egen
dialekttext
till.
Humoristiskt
och
skrattbefrämjande, förutsatt att man
hinner med i texten.

Ombud till marthadistriktets årsmöte
7.3. och på höstmötet: Inga Stolpe
och
Lisa
Nykvist
med
Marita
Gammelgård och Lene Back som
ersättare.

De har dessutom nyligen gett ut en
bok, en ordbok med de viktigaste
uttrycken, så att en utböling kan förstå
vad som diskuteras i Niesby med
omnejd. Vi lärde oss vad ”hälsningar
från Kaskö” betyder, hastigt blev det
ju skäri-omformulerat till ”hälsningar
från Norrbyin”.

Byarådets årsmöte
Vi samlades 22.3. kl 17 på lokalin och
återvalde både ordförande och alla
styrelsemedlemmar som var i tur att
avgå. I styrelsen är således Johan
Rönn, Anders Back, Stefan Back,
Marléne Ström, Mariella Gull, Maria
Schauman, Minna Aro, Kristina Appel
och Monika Nissander invalda.

Och så skrattade vi åt referatet av
NärTV:s intervju med högstadieeleven som formulerade sig endast
och enbart med ett väldigt typiskt
österbottniskt indragande ljud, som
passar som svar i alla lägen.

Sommarens projekt är att måla gamla
delen
av
Sommaröhallen,
bygga
lekplats vid nya simstranden samt
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I pausen drog vi på oss ytterkläderna
och gick ut på gården. Där stod
Sandra Holmqvist och väntade på att
få visa sin Poi-eldkonstshow. Mäktigt
jonglerande med eldklot som såg
häftigt ut i vintermörkret.

- kommer oxå dit jag har fööör dyr
maträkning som det är nu
- 10 poäng! Ute i stora världen
fungerar detta redan prima. Jag har
undrat varför detta system inte funnits
här. Och nu är SV andelslag pionjärer.
Tufft! F.ö. den enda livskraftiga
butiken på hela holmen.
- Vi kunder har en ”känsla” för handlin
på ett helt annat sätt än vad till
exempel kunder hos stormarketar har.
Trogna och lojala kunder är precis vad
som krävs för att ett system som detta
ska fungera.
Jag
har
undrat
varför
inte
självbetjäningskassor finns här då det
finns i andra länder, bl.a. Norge.
Däremot är det här nog första gången
jag har hört talas om en butik där man
får gå in och handla efter öppethållningstiderna – häftigt!
- Nu väntar vi bara på att alko inför
samma system
- Detta kommer som ett svar på ett
önskemål som jag haft i flera år.
Tusen tack. Jag understöder detta till
110%.

Det var utan tvekan en av de mest
lyckade
programkvällar
som
jag
deltagit i hittills på lokalin. Jag väntar
med spänning på följande!
Allsångshäfte!
Vi blev så imponerade av allsångshäftet närpesborna hade med sig att vi
bestämde oss för att samla ihop texter
till vårt eget. Om vi får ihop tillräckligt
med visor så kan vi försöka fixa
finansieringen
och
trycka
egna
Söderby-allsångshäften. Det behöver
ju inte alls bli dyrt.
Vill du vara med och föreslå din
favoritsång? Häftet kan uppdelas i
olika kategorier, både sommarvisor
och julsånger, så vi har nytta av det
på alla möjliga tillställningar året runt.
Kontakta mig så startar vi sångtextinsamlingen!
Monika

Friluftsdagen 15.2.2009
Snålblåsten drog in över skolområdet.
Man fick dra ner mössan över öronen
och vara tacksam att friluftsdagen
inleddes med gemensam uppvärmning
till musik. För mig förde det onekligen
tankarna till gamla tiders rosettskrinning på Metvikens skrinnskobana.
De arrangerande föreningarna, Uf
Havsbandet, Byarådet samt Understödsföreningen vid Södra Vallgrund
skola, passade samtidigt på att
nyinviga rinken. Den gamla sargen
hade gjort sitt och nu, med ett stort
antal talkotimmar, ersatts av en ny i
hållbarare material.

Handlin på internet
I Vasabladets nätupplaga kan man
kommentera artiklar som publicerats
och det är med stor spänning jag följt
med vilka åsikter artikeln om Södra
Vallgrund handelslag och planerna om
att hålla öppet även utan personal
väckt. Här är några, vissa avkortade,
kommentarer. En del seriösa, en del
naturligtvis mindre.
- Hoppas detta fungerar. Väldigt bra
initiativ. Jag är själv ”skäribo i exil”
som har bott i stan några år. Jag
kommer nog att flytta ut tillbaks nån
gång i framtiden men det kommer att
bli jobbigt att vänja mig av vid att
kunna handla dygnet runt om jag så
vill.

Kika Fogelberg förrättade invigningen
genom att tillsammans med AnnLouise Weckström öppna knuten på
rosettbandet och ”simsalabim” kunde
skrinnskobanan åter tas i användning.
3

Kika påpekade hur viktigt det är att vi
rör på oss och var stolt över att bo i en
by där talkoandan är så stark. Kika är
numera tjänstledig från lärarjobbet
och arbetar, i Folkhälsans regi, med
ett 3-årigt hälsoprojekt som riktar sig
till lågstadieelever. Hon skall inspirera
eleverna att röra på sig, äta rätt och
sova tillräckligt. Vi önskar henne lycka
till.

Ute var det kallt men inombords
värmdes man av den oerhörda
entusiasmen.
Friluftsdagen
–
en
tradition att hålla fast vid!
Börje
Varför oroa sig i onödan? Det
ordnar sig nog...
Alldeles i onödan har vi oroat oss för
att björkarna vid lokalin skall blåsa
omkull
och
åstadkomma
nåt
oåterkalleligt. Jag kontaktade sist och
slutligen kommun eftersom björkarna
dessutom
växt
upp
emot
vägbelysningen för att fråga om de
kan fälla dem så fort som möjligt.
Naturligtvis, var svaret, vi fäller och ni
städar undan.

Arrangörerna hade verkligen stått i för
att göra friluftsdagen lyckad. Man
skulle baka 150 fastlagsbullar, dra upp
skidspår, tigga ihop lotterivinster, resa
lappkåtan,
tillverka
skrinnoch
skidmedaljer. Man skulle även hitta
personer som kokade och sålde kaffet,
grillade korv, placera ut kontrollband
längs skidspåret, leda skrinnskokul och
stafetter.

Men harmligt nog var björkavsågaren
då på sjukledigt så någon exakt
tidtabell fick vi inte. Nå, han (eller
hon) tillfrisknade till all lycka, och en
torsdag låg alla björkarna omkullfällda.
Besvärligt nog var det torsdagen innan
eldkonstshowen, så det blev fart och
fläkt för talkofolket att få det
undanforslat.

Det finurliga var att man inte kunde
köpa lotter, man skulle arbeta för
dem, skida eller skrinna. Sunt tänkt.
Många ungdomar skidade flera varv
kring spåret och fick därmed flera
lotter. En dadelkaka som lotterivinst
kom till ett gott hem. Kakbakaren fick
beröm och kakan prisades. Med
gemensamma krafter fungerade allt
mycket
smidigt.
Måste
vara
inspirerande att så många föreningar i
en by kan arbeta mot ett gemensamt
mål, att öka trivseln i byn.

Eftersom vi har program på lokalin titt
som tätt skulle t.ex. veckan därpå inte
ha varit något bättre alternativ heller,
för då skulle träden varit i vägen för
soppätarna. Vi ska vara glada för att
träden kom ner kontrollerat, även om
de kanske borde ha tagits ner när vi
bad om det, länge sedan... Men
föreningen fick det gratis så här :)

En glad och pratsam Sari Järvinen
ställde upp med häst och släde. En tur
till Sommarösund uppskattades av
både ung och gammal.

Tack till Er alla som deltog i
talkoarbetet
på
lokalgården
och
inomhus inför förrförra helgen. Det var
mycket jobb, men det gick!

En spännande rinkbandymatch mellan
föräldrar och elever avgjordes till
elevernas fördel. Fastlagsbullar blev
över. Arrangörerna hade räknat med
många fler deltagare i friluftsdagen.
Kanske en och annan mor- eller
farförälder kunde ha synts till. Nu blev
i stället bullarna till glädje för skolans
elever och personal dagen efter.

SÖDERBYBLADET
Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
Nästa tidning utkommer omkring vecka 18.
Material önskas senast 13.4.2009.
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